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Pozměňovací návrh  4 

Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda 
za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Postoj a závazek EU před summitem OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole 

nepřenosných nemocí 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění I 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

I. vzhledem k tomu, že konzumace 

alkoholu, nesprávná výživa a nedostatek 

fyzické činnosti může významným 

způsobem přispět k riziku rozvoje určitých 

typů kardiovaskulárních a nádorových 

onemocnění a diabetu; 

I. vzhledem k tomu, že konzumace 

alkoholu, nevyvážená výživa, znečištěné 

životní prostředí a nedostatek fyzické 

činnosti může významným způsobem 

přispět k riziku rozvoje určitých typů 

kardiovaskulárních a nádorových 

onemocnění a diabetu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  5 

Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Postoj a závazek EU před summitem OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole 

nepřenosných nemocí 

Společný návrh usnesení 

Bod 3 – druhá odrážka 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– uplatňovat rentabilní a úsporná opatření, 

mj. zajistit rychlejší uplatňování rámcové 

úmluvy WHO o kontrole tabáku, lepší 

přístup ke zdravějšímu stravování a jeho 

propagaci, účinný boj proti zneužívání 

alkoholu a přístup k fyzické aktivitě a její 

propagace, jakož i omezení působení 

znečištění životního prostředí 

na obyvatelstvo, 

– uplatňovat rentabilní a úsporná opatření, 

mj. zajistit rychlejší uplatňování rámcové 

úmluvy WHO o kontrole tabáku, lepší 

přístup ke zdravějšímu stravování a jeho 

propagaci, účinný boj proti zneužívání 

alkoholu a přístup k fyzické aktivitě a její 

propagace, jakož i omezení působení 

znečištění životního prostředí 

na obyvatelstvo, včetně látek 

s endokrinním účinkem a jiných látek 

znečisťujících životní prostředí, 

Or. en 



 

AM\877274CS.doc  PE472.669v01-00 }  

 PE472.670v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

13. 9. 2011  B7-0488/2011 }  

 B7-0489/2011 } RC1/Am. 6 

Pozměňovací návrh  6 

Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Postoj a závazek EU před summitem OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole 

nepřenosných nemocí 

Společný návrh usnesení 

Bod 17 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. doporučuje členským státům, aby si 

do roku 2013 vytvořily vlastní plány 

v oblasti nepřenosných nemocí, zejména 

pokud jde o čtyři nejčastější z nich, 

přičemž zdroje věnované tomuto úkolu by 

měly odpovídat zátěži, kterou tyto choroby 

způsobují, a aby vytvořily celosvětové 

mechanizmy na vysoké úrovni nutné 

pro činnosti v oblasti boje proti těmto 

chorobám; 

17. vyzývá členské státy, aby si do roku 

2013 vytvořily vlastní plány v oblasti 

nepřenosných nemocí, zejména pokud jde 

o čtyři nejčastější z nich, přičemž zdroje 

věnované tomuto úkolu by měly odpovídat 

zátěži, kterou tyto choroby způsobují, 

a aby vytvořily celosvětové mechanizmy 

na vysoké úrovni nutné pro činnosti 

v oblasti boje proti těmto chorobám; 

Or. en 

 

 


